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AR5WEB - STATUS 

Per 1. mars 2023 har 240 kommuner tilgang til 

ajourholdsløsningen for AR5. Alle kommuner kan få 

tilgang til AR5web hvis de ønsker det, men nye brukere 

må delta på kurs først.  

 

Neste kurs er:  

   15. mars, kl. 09.30 – 11.00 

   13. april,  kl. 09.30 – 11.00 

 

Landbrukskontor som ønsker å ta i bruk løsningen eller 

melde seg på kurs, kan kontakte geodataleder hos 

Statsforvalteren eller NIBIO direkte. 

Les mer på nettsiden om AR5web. 

 

Trenger du litt oppfrisking?  

Vi minner om kokebok og opplæringsvideoer lenket 

opp fra nettsiden om kokebøker og materiell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IKKE MULIG Å OPPDATERE AR5 I MAI 

Det er bestemt at alle FKB*-data, inkludert AR5, skal 

over til en ny produktspesifikasjon (kartstandard). 

Overgangen krever en stor jobb med konvertering av 

data og tilrettelegging av systemer rundt.  

 

Kartverket har satt opp en framdriftsplan for 

overgangen, der Sentral FKB vil bli fryst i en periode og 

det ikke er mulig å gjøre oppdateringer. Se figur under. 

 

For AR5 blir det stengt for oppdatering fra 27. april 

fram til ca. 1. juni.  

 

Se mer info om FKB 5.0 på Kartverkets nettside. 

 

Vi sender ut mer informasjon til Statsforvalter når vi 

vet mer. 
 

*FKB= Felles kartdatabase   
 

 

 

 

 

Figur: Framdriftsplan for overgangen til FKB 5.0 

https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/webbasert-ajourhold?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold
https://kartverket.no/geodataarbeid/sfkb/fkb-5.0
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FELTKURS AR5 

I slutten av januar ble det sendt ut informasjon til 

Statsforvalteren om AR5-kompetansetilbud generelt 

og feltkurs spesielt. Vi ser for oss fire feltkurs i juni 

og er i dialog med Statsforvalteren for å få fastlagt 

tid og sted.  

Så snart kursplanen er klar, legges den ut på 

nettsiden AR5 feltkurs, i tillegg sendes det ut 

informasjon via Statsforvalteren. 

 
 

NY FUNKSJONALITET I BETA-KILDEN 

I beta-versjonen får du tilgang til den nye versjonen 

av Kilden før den er ferdig. Det meste av 

funksjonalitet er på plass, men utviklingen fortsetter 

en stund til før Beta-Kilden overtar for dagens 

Kilden.   

På tjenestesiden om Kilden har vi en oversikt som 

viser hva som er nytt og hva som mangler. 

Oversikten blir oppdatert fortløpende. 
 

 

FOREDRAG OG PRESENTASJONER 

Vi bidrar gjerne på kommunesamlinger, fagdager 

eller lignende i fylkene. Nettbaserte presentasjoner 

eller demo fungerer også bra!  

Vi kan også bistå med materiell til presentasjoner 

som dere skal holde. 

 
 

OPPDATERT AREALSTATISTIKK 

Arealressursstatistikken viser tall basert på 

arealklasser i AR5, samt for arealklasser, skog og 

snaumark i AR50. Statistikken er nå oppdatert med 

tall fra AR5 årsversjon 2022. 

Les mer om Arealressursstatistikken  

 

Arealbarometeret blir oppdatert med ny årsversjon i 

løpet av noen dager. 

ENDINGER I KART I KILDEN -

AREALINFORMASJON 

To nye kart er lagt inn under Eksterne:  

• Marin grense (regionalt nivå) fra NGU, som viser 

det høyeste nivået havet nådde etter siste istid. 

• Berggrunn (regionalt nivå) fra NGU, som viser 

utbredelsen av de forskjellige bergarter på 

jordens overflate basert på Berggrunn N250. Fra 

før hadde vi Berggrunn (lokalt nivå) basert på 

Berggrunn N50. 
 

Det er også fjernet to kart som ikke anses som 

relevante lenger, under Markslag (AR5) – For 

forvaltningen:  

• Oppdateringsbehov 

• Veksthus 
 

            

HOLD DEG OPPDATERT 

Facebook: NIBIO Gårdskart og Kilden 

Facebook: Nibio.no  

Twitter: @NIBIO_no  

Nyhetsbrev om areal- og genressurser, eller 

Gårdskart aktuelt: Meld deg på ved å sende e-post 

til Ingrid M. Tenge. 

Du kan også abonnere på RSS-feed på våre nettsider.  
 

KONTAKT OSS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerservice kart: 

• Christina Sogge: 482 60 510 
 
Kursvirksomhet: 

• Jørn Storholt: 902 33 524 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 

• Kristin Holm: 926 27 483  
 
AR5 periodisk ajourhold: 

• Jørn Petter Storholt: 902 33 524 

• Anja P. Ahlstrøm: 997 47 207 
 

AR5web: 

• Jørn P. Storholt: 902 33 524 

• Kristin Holm: 926 27 483 
 
Jordregister: 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 

• Ingrid M. Tenge: 901 04 465 
 

Gårdskart, Arealbarometer og foredrag: 

• Ingrid M. Tenge: 901 04 465 
 
Geovekst og Kilden: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-feltkurs?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tjenester/kilden?
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressursstatistikk
https://www.facebook.com/GardskartKilden/
https://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no

